Претенденти на вступ до УАМ у серпні 2018 року
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mebelservice.com

Львівська обл.

https://ergobox.ua/

Київ

Ярослав Сімонов

Компанія "ВіЯр" з 2016 року надає своїм клієнтам: асортимент - весь
спектр продукції для виробництва корпусних меблів різних виробників
і цінових діапазонів, доступні ціни; тільки якісні і екологічно чисті
матеріали; наявність - великі складські запаси товару, що дозволяють
мати завжди в наявності товар, незважаючи на сезонність; виробничі
послуги - обробку плитних матеріалів європейського фабричного
якості в короткі терміни; доставку - надійні своєчасні логістичні
послуги; сервіси - клієнтоорієнтований сервіс, швидке і якісне
обслуговування, роботу кваліфікованого персоналу, індивідуальний
підхід до кожного клієнта.

https://viyar.ua/

Київ

Тарас Комаренко

Компанія розпочала свою роботу в 2017 році. Пропонує практичні
навчальні програми, корисні освітні зустрічі та консалтингові проекти
для розвитку бізнесу, які назавжди змінюють підходи до прийняття
управлінських рішень та показують кращі світові практики ведення
бізнесу. На відмінну від більшості українських освітніх компаній,
вивчає потреби кожного Клієнта, допомагає швидко і системно
впроваджувати отримані знання та готова супроводжувати компанію до
переходу на новий рівень.

https://www.facebook.
com/smartpeople.ua/

Рівне

1

ТзОВ "Мебель-Сервіс"

Станіслав Лящук

2

Компанія "ERGOBOX"

Геннадій Холодов
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4

Компанія "ВіЯр" ТОВ
"ВСМК-ТРЕЙД"

ТМ Smart People ГО
"Практико"

Чим займається компанія?
ТзОВ "Мебель-Сервіс" була заснована в 1998 року. Займається
виробництвом доступних меблів для населення, співпраця складається
з великими оптовими клієнтами, які розвивають свої маленькі мережі.
Співпрацює з мережею "Епіцентр", Охоплює близько 65% країни.
Особисті представництва є тільки у великих містах Львівської області,
Західна Україна.
ERGOBOX — спеціалізована компанія по виробництву та продажу
меблевих аксесуарів для внутрішньої організації простору всередині
висувних ящиків, що розпочала свою роботу в 2016 році. Займаються
виключно організаторами для меблів. Організатори корисні скрізь, де є
багато речей та необхідно навести порядок в меблях: на кухні, в шафі
та гардеробі, в дитячій та ванній кімнаті і навіть в офісі. Аксесуари
ERGOBOX влаштовують порядок всередині меблів та збільшують
корисний об’єм шафи в рази! Вся продукція ERGOBOX розроблена з
урахування особливостей конструювання меблів та використання
різних систем висування і різних матеріалів для виготовлення
меблевих ящиків.
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ТОВ "ТЕХНОПЛІТ"

ТОВ "ТРІОЛ ЛТД"
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Mr. Meblev (ПП Соломка
Д.І.)

8

WOODWERK ТОВ
"Буффало Груп"

Кирило Семеняк

Олег Полупан

Дмитро Соломка

ТОВ "ТЕХНОПЛІТ" розпочала свою роботу в 2017 році. Спеціалізується
на продажі листових та крайкувальних матеріалів для виробництва
меблів. Продаж фурнітури для виробництва меблів. Надання послуг
розпилу та крайкування. Виготовлення меблів.
ТОВ "ТРІОЛ ЛТД" з 2013 року займається виготовленням меблів на
замовлення. Виробництво дерев'яних дверей, сходів, вмонтованої та
корпусних меблів. Двадцятип'ятирічний досвід роботи в галузі
деревообробки. Власна сучасна виробнича база. Високоякісна
екологічно чиста деревина. Кращі лакофарбові матеріали. Фурнітура
провідних європейських виробників. Творчий підхід, комплексне
рішення будь-яких завдань.
Компанія Mr. Meblev розпочала свою діяльність в 2005 році.
Виготовлення якісних меблів, стандартних або під замовлення: шафакупе, дитяча, кухня, меблі для вітальні, передпокій, офісні меблі, ми з
радістю Вам допоможемо як з вибором необхідних моделей меблів, так
і з якісним виготовленням її.
Наша компанія зацікавлена в хорошій репутації компанії і тому ми
цінуємо кожного клієнта, докладаємо всіх зусиль для якісного
виконання замовлення з урахуванням всіх Ваших вимог і побажань,
розмірів і особливостей приміщення.
На всі наші меблі ми надаємо гарантію та післягарантійне
обслуговування. Для Вас ми можемо виготовити як економ варіант так і
ексклюзивні меблі, використовуючи різні породи дерева та інші
матеріали.

Наша робота розпочалась в 2003 році і базується на трьох принципах:
натуральні матеріали, висока надійність та сучасний ергономічний
Артем Пономаренко дизайн. З любов'ю та турботою ставимося до розробки кожного
виробу, щоб збірка була швидкою і простою, а меблі служили довгі
роки кільком поколінням вашої сім'ї.
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ТОВ "КОМПАНІТ"

Володимир
Давиденко
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ТОВ "Індустрія
деревообробки"

Степан Сабов

ТОВ КОМПАНІТ займається виробництвом готових корпусних меблів з
1999 року. В асортименті продукції, що випускається понад 300
моделей сучасних меблів з МДФ і ламінованого ДСП. Продукція
КОМПАНІТ призначена як для житлових інтер'єрів, так і для
комплектації приміщень загального користування: готелів, санаторіїв,
офісів, навчальних та ділових центрів.
ТОВ «Індустрія деревообробки» — меблева компанія заснована в 2004
році, знаходиться в місті Перечин (Україна, Закарпаття). Виготовляє
меблі за європейськими стандартами і використовує для їх
виготовлення природню сировину – деревину бука та дуба, а також
екологічно чисті матеріали. Меблі пристосовані для облаштування
сучасної оселі, а також для ресторанів, готелів та інших закладів.
Перелік продукції, що виготовляється включає в себе стільці, столи,
буфети, книжкові шафи, шафи для одягу, ліжка і інші вироби.
Продукція експортується в Німеччину, Австрію, Великобританію,
Фінляндію та інші країни ЄС. Наша мета — забезпечити покупця
високоякісними меблями по конкурентній ціні.

-

Дніпро

triol.kiev.ua

Київ

https://www.facebook.
com/Mr.Meblev/

Суми

woodwerk.com

Київ

http://kompanit.com.ua/

Запоріжжя

www.wmi.com.ua

Закарпаття
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"ALBA" Ательє авторських
меблів (ФОП Банкулов Д.
Е.)

Олексій Частухін
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ТОВ "АРГОНІУМ"

Михайло Балан
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ТзОВ "ДЕ АРТ ГРУП"

Олег Лозинський
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Wood-service (ФОП
Косміна Ю.В.)

ПП "Шик-Галичина"

Ательє розпочало свою роботу в 2012 році, створює авторські меблі,
реалізовує дизайнерські рішення і спрощує процес облаштування
житла. Ми повністю відповідаємо за кожен аспект реалізації проекту.
Нам подобається створювати якісний продукт, працювати з новими
матеріалами і вирішувати складні завдання. Наша основна
спеціалізація - це комплексні рішення для квартир і будинків. Ми
проектуємо меблі, яка ідеально впишеться в Ваш інтер'єр і зробить
його унікальним і сучасним. Власне виробництво, конструкторський
відділ і досвідчені дизайнери меблів - дозволяють нам створювати
якісні рішення для вашого інтер'єру, робити його особливим і
неповторним.
«Argonium» - несерійне виробництво металевих виробів. Наша
компанія на ринку вже більше восьми років надає послуги з
індивідуального виробництва дизайнерських металоконструкцій для
дому та офісу. Всі види металоконструкцій для меблів та інтер'єру.
Наше виробництво має великі можливості, починаючи від 3Dмоделювання та лазерного різання - закінчуючи аргонодугового
зварюванням, поліруванням і фарбуванням. Ми пропонуємо Вам «НА
ЗАМОВЛЕННЯ» виготовити вироби за Вашими ескізами будь-якої
складності.
ТзОВ "ДЕ АРТ ГРУП" це сучасне деревообробне підприємство
виробнича база якого оснащена автоматизованими верстатами
європейського виробництва. Працює з 2012 року. Одним з напрямком
діяльності є виробництво виробів з ламінованої фанери. А саме:
стільниць на кухню або стільниць для ванних кімнат а також столів,
стільців та підвіконнь. Наша компанія йде в ногу з часом, ми робимо
оселю комфортною і затишною, використовуючи нові інноваційні
технології! Другий напрям це виставкова діяльність. Щороку
проводиться Виставка меблів, технологій та інтер’єру S.T.I.Lviv.
Концепція меблевої виставки об’єднує в собі всі напрямки та стилі
меблів та дизайну.

alba.com.ua

Запоріжжя

http://www.argonium.
com.ua

Київ

stil.ua

Львів

Юрій Косміна

Wood Service - українська компанія, яка пропонує свої послуги на
європейському та українському ринках. Компанія почала свою роботу в
1992 році і пройшла великий шлях від маленької компанії, до відомого
бренду. Компанія постійно вдосконалює свою продукцію, створює
http://wood-service.in.ua/
гарну робочу атмосферу і задовольняє всі смаки клієнтів. Завдяки
сучасним технологіям, продукція - якісна і екологічна. "Wood Service" претендує на місце кращої української компанії, з виробництва меблів з
натурального дерева.

Василь Саган

Діяльність підприємства "Шик-Галичина" бере початок з 1995 року.
Спершу це було невеличке меблеве ательє - з обмеженим
виробництвом та штатом працівників. За ці майже 20 років ми стали
повноцінним виробником якісних м’яких меблів та надійним партнером
в меблевому бізнесі, адже на сьогодні на території України у нас
близько 200 партнерів в кожному місті, і ця цифра постійно
збільшується.Виробництво меблів та ламельних решіток високої якості
з екологічночистої деревини

http://shik-galichina.com/

Львівська обл.

Тернопільська обл.

